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BESCHRIJVING

eener nieuwe soort van het genus Exotrocha Meyr.

(Exotrocha Haemacta),

P. €. T. ÜNËIiliË W.

In de Proceedings van de Linnaean Society of New South

Wales, 2 Ser. I p. 693 (1886) wordt het tot de Arctiadae (of

Lithosina) behoorende genus Exotrocha s. door den heer Meyrick

aldus gekarakteriseerd: «Tongue well developed. Antennae in c?

filiform, modei'ately ciliated (1), with scattered longer single cilia.

Palpi short, porrected, tolerably filiform. Forewings in c? beneath

with round, membranous excressence beneath costa beyond middle
;

2 from I of cell, 5 absent, 7 and 8 stalked, 9 absent, 10 and

11 distorted. Hindwings with veins 3 and 4 stalked, 5 parallel, 6

and 7 stalked, 8 from middle of cell. The distortion caused by

the subcostal excressence makes the neuration of the forewings

somewhat doubtful ; the î is required to obtain certainty. »

Ik heb bij deze duidelijke, de voornaamste kenmerken vermel-

dende beschrijving niets anders te voegen dan dat bij de eenige,

door den heer Meyrick opgenoemde soort van het genus (Liboria

Gram. IV, p. 106, pi. 345 D) , de voorvleugels lang en smal en

de breedere achtervleugels driekant zijn , met vrij duidelijke hoeken

en bijna geheel ongebogen achterrand. De vleugelvorm herinnert

dus zeer aan dien van Lithosia en Emydia , waar echter de achter-

rand der achtervleugels rond gebogen is. Verder zou ik liever
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zeggen dat ader 2 der voorvleugels uit |- van den binnenrand der

middencel komt. De aderen 3 en 4 der voorvleugels zijn kort ge-

steeld en de achterscheenen viersporig; de poofon zijn glad be-

schubd en het achterlijf weinig langer dan de achtervleugels.

Ik heb, behalve Lihoria Gram., een mannelijk exemplaar voor

mij eener onbeschreven soort van Sumatra die, wat de gene-

rieke kenmerken aangaat
,

geheel met TÂhoria overeenkomt. Vlugt

32 mm. Sprieten, palpen en kop zwart; iets vaal, evenzoo het

midden der schouderdeksels die op zijde bloedrood zijn. Thorax-

rug zwart , met ecne groote bloedroode vlek op het schildje.

Achterlijf zwart, met flaauwen bronsglans, de buik aan het eind

met een rood vlekje tusschen de staar tkleppen. Voorvleugels zwart
,

iets groenachtig, dof, met eene langwerpige, wortelwaarts spitse

bloedroode vlek op het midden der voorrandshelft. Achtervleugels

met doorschijnende wortelhelft; een gedeelte van het aderbeloop,

de randen, maar niet scherp begrensd, zoo ook de punt, zijn

vaal zwart.

Op de onderzijde zijn de vleugels geteekend als boven, maar

veel valer zwart, weinig meer dan zwartgrijs; de roode vlek van

boven schijnt flaauw door. Voorborst bloedrood, het overige, de

buik en pooten als de bovenzijde van het achterlijf.

Door de geelroode kleur van de zwartgerande voorvleugels onder-

scheidt Liboria zich dadelijk , evenzoo Exotr. Securinervis- Butl.
,

Tr. Ent. Soc. of Lond. 1889, p. 389, pi. 42, f. 2, van de

Salomons-eilanden. Cïnnaberrïna Pagenst, , Jahrb. des Nass. Vereins

37, p. 216 (1884), van Amboina, is ook overwegend rood ge-

kleurd. Nader verwant schijnt mij toe Cocc'meiceps Mabille, G. R.

Séanc. Soc. Ent. Beige 1884, p. 189, van Madagascar. Zij moet

zwart zijn, terwijl de kop, de thorax, de voorvleugel- en de

achterlij fswortel eene roode kleur hebben. Van de beide andere in

Kirby's Gatalogus op p. 314 genoemde soorten: Tricolora Butl. en

Miles Butl. , van de Aroe- en Salomons-eilanden , kan ik de be-

schrijvingen nu niet vergelijken, maar ik herinner mij toch dat

zij beiden veel nader aan Liboria dan aan Haemacta verwant zijn.

Misschien behoort tot Exotrocha ook wel Gnophrioïdes Flavipla(/a
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Heylaerls, C. R. Séanc. Soc. Ent. Belge 1891 Dee, p. 4, maar

deze vlinder moet geel gevlekt zijn. Het nieuwe genus Guo-

phrioïdes Heyl. is, 1. c. overigens door den auteur nog niet nader

iDeschreven.

Van Exoirocha llaemacta bevindt zich het origineel in de collectie

Lepidoptera van het Koloniaal Museum te Haarlem. Het is van de

Westkust van Sumatra afkomstig, uit de Padangsche bovenlanden

(Fort de Koek).


